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Miejscowość i data

 PREZYDENT MIASTA LUBLIN
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I  BUDOWNICTWA

     ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
    e-mail: architektura@lublin.eu

ZGŁOSZENIE  BUDOWY I ROBÓT  BUDOWLANYCH
NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych
obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, stacji transformatorowych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
  

ZGŁASZAM ZAMIAR BUDOWY OBIEKTU /
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dzień          Miesiąc                  Rok
Termin rozpoczęcia realizacji zamierzenia           

       (nie krótszy niż 21 dni od daty zgłoszenia) 

III DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

LUBLIN
Ulica:

Nr działki (ek)  *

 
Obręb (y)

 
Arkusz (e):

 * w przypadku braku miejsca dołączyć odrębny wykaz

Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, bądź rodzaj robót budowlanych  

Wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni 
zabudowy do 35 m2

Sieć elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna

Sieć cieplna 

Sieć telekomunikacyjna

I INWESTOR 
Imię  i nazwisko (lub nazwa):

.........................................................................................................................................................................................................
Ulica:

.................................................................................................
Numer domu:

.......................................
Numer lokalu:

...........................................................
Kod pocztowy:

.....................................
Miejscowość:

........................................................
Telefon kontaktowy:

.......................................
Adres poczty elektronicznej:

...........................................................

II PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)
Imię i nazwisko:

.........................................................................................................................................................................................................
Ulica:

.................................................................................................
Numer domu:

.......................................
Numer lokalu:

...........................................................
Kod pocztowy:

......................................
Miejscowość:

........................................................
Telefon kontaktowy:

.......................................
Adres poczty elektronicznej:

...........................................................

mailto:architektura@lublin.eu
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IV ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA
Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratami wypełnia się stawiając znak X Załączam

1 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).

2
Informacja uzupełniająca do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
(B-4).

3
Cztery  egzemplarze  projektu  budowlanego  podpisane  przez  osobę  sporządzającą  projekt  
i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

4

Ostateczna  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  wydana  dla  planowanej  inwestycji
(w  przypadku  braku  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego),  o  ile  jest  wymagana  na  podstawie  
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945).

5
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.

6 Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagana ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. –  Prawo wodne.

7
Pozwolenie  właściwego  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków na  prowadzenie  robót  budowlanych  na  obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków – art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w związku z art.  
36 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

8 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej z tytułu 
dokonania zgłoszenia

9 Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (oryginał lub jego odpis urzędowo  poświadczony).

10 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa - 17 zł.

11 Dokument potwierdzający sposób reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spółki, fundacji, uchwała 
o powołaniu zarządu wspólnoty).

12 Wykaz działek – w przypadku braku miejsca w części III

13

Inne dokumenty:  ..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

    …...........................................................................................
    (czytelny podpis inwestora lub pełnomocnika)
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